
 

 

Polasaí Saoire nó Asláithreachtaí/Neamhláithreacht 

Is féidir le múinteoirí iarrtas a chuir chuig an mBord Bainistíochta do na 

hasláithreachtaí/sosanna seo a leanas.  

Sos Gairme       Ciorclán 10/03    Post-Roinnt Ciorclán 11/03  

Post Mhalartú Múinteora  Ciorclan 12/03    Saoire Chuiditheora  Ciorclán 05/03  

Cuiditheoirí     Ciorclán 11/02    Sos Staidéara Rial 116  

Saoire Staidéara    Ciorclán 18/00    Briseadh Máithreachais Ciorclán14/05  

Saoire Pearsanta Breise  Ciorclán 37/97    Briseadh Uchtála Ciorclán 14/05  

Saoire Tuismitheoirí   Ciorclán 23/03    Briseadh Altrachas Ciorclán  

01/01 Saoire Gearr   Ciorclán M18/00  Briseadh Force Majeure Ciorclán M18/00  

Is féidir teacht ar théacs na gciorcláin seo, a leagann amach coiníollacha, rl, ar shuíomh 

idirlíon an Roinn Oideachas agus Eolaíochta www. Education.ie. nó ar shuíomh idirlíon 

C.M.E. www.into.ie.  

Is féidir le Cúntóirí Riachtanaisí Speisialta iarrtas a chur chuig an mBord Bainistíochta 

do na sosanna seo a leanas.  

Is féidir le feighlí scoile/rúnaí scoile iarrtas a chur isteach ar na sosanna seo a leanas. 

Saoire Máithreachais/Saoire Athrachas/Saoire Uchtala/Saoire tuismitheora/Saoire 

chuiditheora/Force Majeure nó asláithreachtaí gearra.  

Nuair is gá ceadú ,déanfaidh an Bord Bainistíochta cinneadh don iarrthóir  de réir na 

critéir seo.  

1. An líon múinteoirí atá ar shosanna nó atá ag lorg sosa.  

2. Teacht ar iondaithe cháilithe oiriúnacha/múinteoirí neamhbhuan  

3. Faid seirbhís sa scoil  

http://www.into.ie/
http://www.into.ie/


4. Oiriúnacht an pháirtnéir i gcás malartú nó post roinnt don rang atá i gceist.  

Asláithreachtaí Gearra  

Tá discréid ag Cathaoirleach an Bhoird cead saoire pearsanta gan íocaíocht a cheadú 

ach ionadaí oiriúnach a bheith ar fáil.  

  

  

Laethanta Cúrsaí  

Is gá do mhúinteoirí atá i dteideal laethanta cúrsaí a ghlacadh é seo a chur in iúl ag tús 

an bhlian scoile.  Glactar leis nach mbeidh ach múinteoir amháin ag glacadh lá cúrsa ar 

aon lá amháin agus tabharfar tús áite don chéad iarrtas dá leithéid.  

Más mian le haon ball foirne iarrtas a chur isteach ar sos de chineál ar bith is gá dóibh.  

1. Iarrtas i scríbhínn a chur chuig an Cathaoirleach (nuair is cuí)  

2. Cloí leis na téarmaí atá leagtha síos ag an R.O.E., BB agus reachtaíocht chuí  

3. D’fhéadfaí go mbeadh ar an iarrthóir freastal ar chruinniú BB chun eolas breise 

a thabhairt don mBord más gá.  

Déanfaidh an Bord Bainistíochta  

1. Gach iarrtas le haghaidh sos a fhreagairt a luaithe agus is féidir agus na 

téarmaí tagartha atá leagtha síos ag an R.O.E. a leanúint  

2. Cineadh an Bhoird a chur in iúl don iarrthóir taobh istigh de sheachtain don 

mBord an cineadh a bheith déanta  

3. Meas a bheith acu do Rúndacht gach iarrthóir ag lorg sosa  

4. Gach iarracht a dhéanamh an sos a cheadú nuair is féidir é a fhaid is nach 

gcuireann sé isteach ar oibriú na scoile.  

Faomhadh ag an mBord Bainistíochta ar Mean Fomhair 2017 

Síniú:   

Séamus Caomhánach 

Cathaoirleach an Bhoird  

  

  

  


